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Faden-kwarts van Gouvy, Bastogne, Luxembourg, België. Kristalgroepje 16 mm hoog. 
De lichtjes gebogen "faden-string" is goed zichtbaar. 
Verzameling Patrick Coene,  foto  Pierre Rondelez. 

"Faden-kwarts" is een term die een groep van vergroeide tabulaire kwartskristallen beschrijft 
met een centrale lintachtige zone met veel vloeibare en gasvormige insluitsels. Voor meer 
informatie verwijzen we naar R. Peter Richards (1990), "The origin of faden quartz", The 
Mineralogical Record 21, 191-201. 

 



 
Geonieuws 39(2), februari 2014  27 

MKA-kalender 
 
 
 
 
 

Vrijdag 14 februari 2014 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Deze maand worden specimens van szaibélyiet van de Stinson 
Beach, Marin County, California, USA aangeboden. Meer details hierover 
vind je elders in dit nummer.  

19.45 h jaarlijkse officiële algemene vergadering van de MKA vzw (details elders in dit 
nummer). 

20.15 h  
 
 
 
 
Op deze avond verwelkomen we Guido Crauwels, docent bij onze zuster-
vereniging ACAM, die ons met veel passie zal spreken over een silicaat dat 
iedereen ongetwijfeld al eens gezien heeft: toermalijn.  
De volgende punten komen aan bod: 
 Geschiedenis en naam, zijn magie en kleurbenamingen. 
 Betekenis van toermalijn in de vroege wetenschap. 
 Structuur, structuurformule en de moderne nomenclatuur. 
 Eigenschappen zoals habitus, kristalvlakken, fysische eigenschappen en kleur. 
 Zijn "magie" in de wetenschap. 
Net zoals het onderwerp is deze avond ongetwijfeld zeer kleurrijk en boeiend! 
 
 

Zaterdag 15 februari 2014 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal 
“ELZENHOF”, Kerkplein, Edegem, van 9.30 h tot 12 h.  
 
Apatiet 
Bart Heymans 
Apatiet is geen zeldzaam mineraal. Integendeel, het is zelfs een wezenlijk bestanddeel van bepaal-
de gesteenten en het is het belangrijkste fosfaaterts. Het komt voor in diverse kleuren en ware het 
niet dat het slechts een hardheid heeft van 5 op de schaal van Mohs, dan zou het zeker een gewil-
de edelsteen zijn. Nu vinden we gefacetteerde exemplaren vrijwel uitsluitend terug in de verzame-
lingen van edelstenenliefhebbers. Als mineraal werd apatiet nogal eens verward met andere gelijk 
uitziende mineralen en vandaar dat zijn naam afgeleid is van het Griekse woord voor bedriegen. 
Bart zal er wel voor zorgen dat u op deze vergadering niet bedrogen uitkomt. 

Guido Crauwels
"Toermalijn"
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Zaterdag 15 februari 2014 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Micromineralen in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein, 
Edegem, van 13 h tot 17 h.  
 
Mineralen van Lengenbach (Zwitserland) 
Paul Mestrom en Bart de Weerd 
Deze namiddag bekijken we materiaal uit deze unieke groeve, met Paul Mestrom en Bart de Weerd 
als deskundige gidsen. Iedereen is welkom op deze leuke namiddagen, waar vaak niet alleen ken-
nis en informatie gul uitgedeeld worden! Breng indien mogelijk enkele specimens mee, die we dan 
gezamenlijk zullen bekijken. Vergeet ook je bino en toebehoren niet. Enkele extra stereomicrosco-
pen met lichtbron zullen aanwezig zijn. Dit is voor iedereen een ideale gelegenheid om iets bij te 
leren over je hobby. Tot dan! 

 
 
 
 
 
 
 
Lengenbachiet van de Lengenbach-groeve, Binntal, Wallis, 
Zwitserland. Eigen vondst. Verzameling en foto  Rik Dillen. 
 

 
 
 
 

Een zondag in februari 2014 
 

 
Vergadering van de Werkgroep fluorescentie ten huize van Axel Emmermann 
(Mortsel), op een nog vast te leggen zondag in februari (2, 9, 16 of 23) van 14 h tot 17 h.  
 
De werkgroep fluorescerende mineralen vergadert ten huize van Axel Emmermann in februari. 
De juiste datum moet nog bepaald worden maar wordt “democratisch” vastgesteld op de URL: 
http://doodle.com/x8ngh29rt2nzpmuu 
U kunt zich hier aanmelden voor deelname (verplicht!). De datum met de meeste deelnemers 
“wint”. 
 
Diverse topics zullen besproken worden zoals: 
 LW-UV LED-lint, de nieuwe blacklight? 
 Welke elementen kunnen als activator optreden 
 Werkgroep Fluo-new style, kruisbestuiving met werkgroepen edelsteenkunde en micromounts? 
Uw inbreng wordt gewaardeerd… heeft u nog een topic dat u besproken wil zien? 
Als u nog nooit naar een vergadering van de werkgroep bent geweest, laat Axel dan graag even 
weten dat u komt! (axel.emmermann@telenet.be) 
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MKA-nieuws 
 
 
 

 
 
Op vrijdag 14 februari 2014 wordt de jaarlijkse algemene vergadering van de Mineralogische 
Kring Antwerpen vzw georganiseerd om 20.00u in het lokaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem. 
Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement "Stemprocedures MKA" zijn op 
deze vergadering enkel de effectieve leden die op 31 januari 2014 in regel waren met hun 
lidmaatschapsbijdrage 2014 stemgerechtigd. 
 
Ook de toegetreden leden worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en er even-
tueel vragen te stellen. Zij zijn echter niet stemgerechtigd. 
 
Ieder effectief lid dat de vergadering niet kan bijwonen, kan zich door middel van een vol-
macht door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen.  Niemand kan houder zijn van 
meer dan één volmacht. Het volmachtformulier vindt u in dit nummer. 
 
De effectieve leden (of hun gevolmachtigde) worden verzocht het aanwezigheidsregister af 
te tekenen bij de secretaris. 
 
Agenda 
 
1. Jaaroverzicht 2013. 
2. Financieel verslag 2013 en budget 2014. 
3. Verslag van de controleurs van de boekhouding. 
4. Vaststelling ledenbijdrage 2015. 
5. Varia. 
 
 
 
 
* Volmacht 
 
Formulier (of kopie) door ondergetekende aan de gevolmachtigde te bezorgen, die het vóór het begin van de 
algemene ledenvergadering afgeeft aan de secretaris. Ook een afgedrukte e-mail met deze tekst wordt aanvaard.  
Ondergetekende (naam en voornaam), ......................................................................................., effectief lid 
van M.K.A. vzw, geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam),..............................................., effectief lid van 
M.K.A. vzw, om in zijn plaats op 14 februari 2014 geldig te stemmen op de algemene ledenvergadering van de 
Mineralogische Kring Antwerpen vzw.  
 
 
Datum .... / .... /2014     Handtekening ............................................................ 
 
 
 
 

 

Algemene ledenvergadering op vrijdag 14 februari 2014 
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
 
Charleroi (BE), 1-2 februari 2014, 10-18 h. Beurs (mineralen en fossielen) 
Salon communal, Place Kennedy, Marchienne-au-Pont (bij Charleroi). 
Info : Jacques Livin, Groupe Spéléologique de Charleroi, Rue de Couillet 146, 6200 Châtelet 
  0479 555743, www.gsc-asbl.be 
 
Hengelo (NL), 9 februari 2014, 10-17 h. Beurs. 
Van der Valk hotel, Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo, Nederland 
Info : De Bodemschat, A.H. Verbeek, Borgmanweg 15, 7558 PN Hengelo. 
  0031 74 2770709,  info@bodemschat.nl, www.bodemschat.nl 
 
Antwerpen (BE), 22-23 februari 2014, 12-18/10-17.30 h (beurs van ACAM) 
Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, 2020 Antwerpen 
Info : Ghilaine Hofmans, p.a. ACAM vzw, Frans de L'Arbrelaan 12, 2170 Merksem. 
  0496 146503,  suzy.hofmans@telenet.be, www.acam.be/fairs 
 
Hannut (BE), 2 februari 2014, 10-18 h. Beurs (Mineralen en fossielen). 
Marché Couvert, 1 rue des Combattants, Hannut. 
Info : Raymond Vanderlinden, Rue des Charrons 17/2, BE-1357 Helecine. 
  019 655684,  rayvanderlinden@versateladsl.be  www.champ-hannut.be 
 
Zwijndrecht (NL), 15 maart 2014, 10-17 h. (Geode-beurs). 
Develstein College, Develsingel 5, NL-3331 GZ Zwijndrecht. 
Info : Nico Kuik, Patrijsstraat 63, NL-3353 BA Papendrecht. 
  0031 78 6156615,  nicokuik@hetnet.nl, www.geodezwijndrecht.nl/beurzen 
 
Den Haag (NL), 1-2 maart 2014, 10-17 h. Beurs. 
World Forum Convention Center, Churchillplein 10. 10-17 h. 
Info : André van Sisteren, Rietdekkersdreef 908, NL-7328 AR Apeldoor 
  0031 6 46384649,  haagsebeurzen@mineralennlc.nl, www.mineralennlc.nl 
 
Rijswijk (NL), 8-9 maart 2014, 10-17 h. Beurs. 
Volmerlaan 12, NL-2288 GD Rijswijk. 
Info : De Broodfabriek B.V., Volmerlaan 12, NL-2288 GD Rijswijk,  
  0032 70 3075900,  indo@de-broodfabriek.nl, www.de-broodfabriek.nl 
 
Gent (BE), 16 maart 2014, 10-18 h. Beurs Nautilus vzw (mineralen en fossielen, géén juwelen) 
Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60 (bij het Sint-Pietersstation), Gent.  
Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge 
  050 356985,  jorgen.gryson@skynet.be,  www.nautilusgent.be 
 
Heerlen (NL), 23 maart 2014, 10.30-16 h. Beurs (mineralen en fossielen) 
Dienstencentrum "De Compositie", John F. Kennedylaan 301, NL-6419 XZ Heerlen. 
Info : Zef Boon, Stadhoudersstraat 51, NL-6441 GT Brussum. 
  0031 45 8800420,  zefboon@wanadoo.nl 
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BOEKRECENSIE 
The Kalahari manganese field - the 
adventure continues  
 
 
 
Raymond Dedeyne 
 
 

Uitgegeven door Struik Nature, Cape Town, RSA in 2013 
Auteurs: Bruce Cairncross en Nicolas J Beukes 
ISBN 978-1-92057-288-4, pp 384 - 230 x 305 mm, 2225 gram, hardcover, Engelstalig. 
Te bestellen bij ASSORE, tav Ursula Coetzee, Private Bag X03, Northlands 2116, Johannesburg, 
Gauteng, RSA, ursulacoetzee@ ASSORE.com, prijs 85 USD + P&P (surface mail), of alternatief bij 
de verdeler voor Europa: Les Editions du Piat, Glavenas, Saint-Julien-du-Pinet, France - prijs 95 
EUR + P&P 
 
In 1997 verscheen van de hand van Bruce Cairncross, Nicolas Beukes 
en Jens Gutzmer “The Manganese Adventure : the South African 
Manganese Fields”. Dit boek behandelde in detail de geschiedenis, 
geologie en mineralen van het Kalahari Manganese Field (hierna kort-
weg KMF) en van het iets zuidelijker gelegen Postmasburg Mangane-
se/Iron Field - beide in de Zuid-Afrikaanse Northern Cape Province. 
Al heel snel werd dit hét standaardwerk ter zake voor mineralenver-
zamelaars. Helaas werden er maar 1200 exemplaren van gedrukt zo-
dat het dan ook snel een gegeerd collector´s item werd dat nu nog 
enkel zeer sporadisch op de antiquarische markt wordt aangeboden - 
uiteraard tegen een navenante prijs. 
 
Maar er is goed nieuws, in eerste instantie voor zij die er indertijd te 
laat bij waren maar bij uitbreiding evengoed voor de gelukkige bezit-
ters van de 1997 editie. Twee van de originele schrijvers (Cairncross en Beukes - allebei professo-
ren geologie aan de University of Johannesburg) hebben zopas een nieuwe uitgave gepubliceerd 
onder de titel “The Kalahari Manganese Field: the Adventure continues…” waarin ze over 384 pagi-
na’s (tegenover 236 voor de editie van 1997!) een uitgebreide update geven over het KMF, geba-
seerd op de nieuwste inzichten en data van de laatste 15 jaar. Het Postmasburg Field blijft ditmaal 
onbehandeld omdat hier geen noemenswaardige nieuwe ontwikkelingen te noteren vielen. Net zo-
als de vorige editie werd ook dit werk uitgebreid gesponsord door ASSORE, een Zuid-Afrikaanse 
mijnholding die een 50% belang heeft in ASSMANG Ltd, de eigenaar/uitbater van o.a. de befaam-
de Wessels en N’Chwaning mijnen.  
 
Het KMF staat voor de grootst bekende mangaanaccumulatie ter land, goed voor 77 % van de be-
kende wereldwijde reserves (op de bodem van de oceanen ligt ook nog wel een flinke voorraad 
mangaanknollen maar de ontginning daarvan is voorlopig nog niet aan de - economische - orde). 
ASSORE was dan ook niet voor niets het nummer één op de lijst voor 2011 van de belangrijkste 
Zuid-Afrikaanse maatschappijen - waarbij ze de meer bekende goud, platina en diamantproducen-
ten met gemak achter zich lieten.  
 
Laten we eerst even kijken wat het nieuwe werk zo allemaal te bieden heeft. Eerst krijgen we een 
korte inleiding tot de wereld van mangaan (12 pp) met de nadruk op gebruik (94% gaat naar  
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Geografische situering van het Kalahari gebied (boven) en meer 
specifiek van het Kalahari Manganese Field - "KMF" (links) 
 
 
 

 
productie van gelegeerde staalsoorten), productie (in 2010: 13,6 miljoen ton wereldwijd, in metal-
lisch mangaan uitgedrukt) en vooruitzichten (steeds sneller stijgende vraag, vooral vanuit China en 
India). 
 
Dan is de geschiedenis van de KMF mijnbouw aan de beurt (22 pp) - vanaf de ontdekking in 1907, 
over de eerste commerciële exploitatie in 1940 tot heden ten dage met een tiental grote mijnen in 
exploitatie of in voorbereiding daarvan. Wie dit doorgewerkt heeft, ondervindt naderhand niet 
meer de minste moeite om in zijn verzameling Zuid-Afrikaanse mineralen orde te scheppen in het 
voorheen hopeloze kluwen van labels zoals Black Rock, Smartt, Wessels, Postmasburg, KMF, 
Hotazel, N’Chwaning I-II-III, West Griqualand en zoveel andere. 
 
Dan is het hoofdstuk geologie aan de beurt: dit start met de mondiale verspreiding van mangaan-
afzettingen en de oorsprong daarvan (23 pp). Daarop volgt een uiteenzetting over de specifieke 
geologie van het KMF (28 pp) en het ontstaan van zijn diverse ertsen en mineralen via geologische 
gebeurtenissen (19 pp). Daarna volgt nog een overzicht van de geometallurgie (die het verband 
legt tussen mineralogische en geochemische eigenschappen van de ertsen enerzijds en hun in-
vloed op het elektrische ovenproces anderzijds) en de productie van mangaanlegeringen (vnl ferro- 
en silicomangaan) uit KMF ertsen (22 pp): eens dat achter de kiezen kun je zowat je eigen elektri-
sche mangaanoven opstarten en optimaliseren. 
 
Nu is het stilaan tijd geworden voor de hoofdmoot van het werk: de mineralen (205 pp). Als aperi-
tief krijgen we eerst nog een uiteenzetting over hoe “specimen mining” in N’Chwaning in zijn werk 
gaat (5 pp): hiertoe heeft het mijnmanagement een privaat contract afgesloten met Paul Balayer. 
En dan kunnen de mineralen één voor één de revue passeren. In de 1997 editie werden ze hiertoe 
nog ingedeeld in diverse nogal artificieel aandoende klassen: die met typevindplaats KMF, de be-
roemde, de zeldzame en tenslotte alle andere. Ditmaal werd echter geopteerd voor een eenvoudi-
ge, rechtuit-rechtaan alfabetische volgorde. Hierbij worden niet alle 155 KMF-mineralen opge-
voerd: de keuze blijft beperkt tot wat de auteurs zelf “collectable minerals” noemen. Wat ze hier-
mee bedoelen wordt al gauw duidelijk bij het bekijken van het bijgaande fotowerk: alle opgevoer-
de specimens zijn minstens duimnagelformaat tot museumgrootte - hier is geen plaats voor micro-
mounts of gesteentevormende mineralen die enkel voor systematici van belang zijn. 
 
Wat wél wordt getoond is op zijn minst indrukwekkend te noemen: het leeuwenaandeel zijn abso-
lute topstukken uit de privéverzamelingen van Bruce Cairncross en Desmond Sacco (de huidige 
voorzitter van ASSORE!). Laatstgenoemde verzameling geldt als “the absolute best of the best” als 
het op Zuid-Afrikaanse mineralen aankomt - hiervoor schiet zelfs een Lavinsky op speed nog super-
latieven tekort. Bij het beschrijven van mineralen wordt vooral de nadruk gelegd op nieuwe vonds-
ten sinds 1997: zo krijgt olmiiet (pas beschreven in 2001) een ruime 26 pagina’s toegemeten ter-
wijl natroliet (dat sinds 1992 geen noemenswaardige nieuwe vondsten meer opleverde) het moet 
stellen met een halve bladzijde. Uiteraard wordt ook nog aan de regelrechte klassiekers van vóór 
1997 de nodige aandacht gegeven (kun je je een ernstig werk over het KMF voorstellen dat niet de 
nodige bladzijden aan rhodochrosiet besteedt?) - maar waar dat het geval is werd er angstvallig op 
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gelet dat hier andere foto’s dan in de editie van 1997 worden getoond. De geïllustreerde speci-
mens zijn hoofdzakelijk uit de N’Chwaning en Wessels mijnen afkomstig. 
  
Ter afsluiting volgen nog meerdere toemaatjes: twee nieuwe “pending” mineralen (4 pp), pseudo-
morfosen (6 pp), fluorescerende species (13 pp), een volledig oplijsting van alle KMF mineralen (5 
pp), een tjokvolle bibliografie (6 pp) en tenslotte nog een index (5 pp).  
 
Uit alle bovenstaande is al duidelijk dat hier een monumentaal werk voorligt dat nu al als de abso-
lute referentie geldt voor alles wat met KMF te maken heeft. Het werd geschreven door de onbe-
twiste specialisten ter zake, zonder nochtans onbegrijpelijk of hoogdravend te worden. 
Toegegeven: voor het hoofdstuk geologie is wel ietwat achtergrondbagage m.b.t. scheikunde en 
geologie vereist, maar mede door toedoen van de zeer duidelijke manier van voorstellen is dat niet 
onoverkomelijk; en wie zich daar doorheen werkt ziet zich achteraf ruimschoots beloond voor de 
moeite. Het werk bevat een schat aan informatie voor de meerwaardezoekers onder de mineralen-
verzamelaars: mensen die niet enkel geïnteresseerd zijn in mineralen alleen (uiteraard!), maar ook 
in hun herkomst, ontstaan en gebruik. Inhoudelijk kan ik zelfs na grondige lezing maar één 
schoonheidsfoutje ontdekken en daarvoor moet ik wel de spreekwoordelijke spijkers op heel laag 
water gaan zoeken: het hele boek door wordt kutnohoriet consistent en tegen de IMA regels in ge-
speld als kutnahoriet. 
 
Ook voor de globale presentatie niets dan lof: uit een vorig leven kende ik Struik Publishers al van 
hun hoogstaande botanische publicaties en die traditie wordt hier overduidelijk verder gezet. De 
layout is uitstekend en het boek is overvloedig van illustraties allerhande voorzien. De meeste mi-
neralenfoto’s zijn van de hand van Bruce Cairncross zelf en die kan buiten schrijven ook nog eens 
uitstekend fotograferen. 
 
Ik kan dan ook niet anders dan dit boek - niettegenstaande zijn relatief hoge prijs - ten zeerste 
aanbevelen, zeker voor diegenen die voor de 1997 editie te laat kwamen maar ook voor de toen-
tertijd meer fortuinlijken die hiermee een niet onbelangrijke update in hun bezit krijgen. 
 
En tot slot minder goed nieuws: van dit meesterwerk zijn maar 800 exemplaren gedrukt, en vol-
gens een doorgaans betrouwbare bron zijn er geen plannen voor een herdruk. Dit wordt ongetwij-
feld - of beter: is al - een regelrecht collector’s item. Enkel voor snelle beslissers - zorreg dat je d’r 
bij komt, om het met de woorden van Dorus te zeggen - en kom achteraf vooral niet klagen dat je 
niet verwittigd was! 
 

 
 
 
 

Bij het artikel op de volgende pagina 
"Kristallografen spreken Engels" 
Onderzoek naar kristallen heette niet altijd 
"kristallografie". Sinds wanneer er voor het 
eerst van "kristallografie" sprake was, is 
gemakkelijk te achterhalen. 
In 1723 publiceerde de Zwitser Moritz Anton 
Kappeler (1685 - 1769) in Luzern zijn 
"Prodromus crystallographiae de crystallis 
improprie sic dictis commentarium" en daar 
werd de term "kristallografie" (weliswaar in het 
Latijn) voor het eerst gebruikt. 
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Kristallografen 
spreken Engels 
 
 
 

Paul Tambuyser 
 
 
Kristallografen spreken Engels. Is dat zo? Ja, dat is zo en op het instituut waar ik werkte, was dat 
niet anders. Toen ik aan de cursus kristallografie begon te schrijven brak mij dat wel op. In deze 
cursus zou vooral de morfologie van kristallen aan bod komen en het was van belang om de juiste 
en tegelijk ook actuele Nederlandstalige terminologie te gebruiken. Op gebied van kristalstructuren 
en de analyse ervan met behulp van Röntgendiffractie en andere diffractietechnieken is er vol-
doende Nederlandstalige literatuur te vinden. Over kristalmorfologie is er echter de laatste jaren 
(of beter decennia) weinig of niets in het Nederlands gepubliceerd. Woorden zoals "crystal" (En-
gels), "cristal" (Frans), "Krystall" (Duits) en ons eigen kristal, lijken nog behoorlijk op elkaar, maar 
wanneer we "lattice" (niet te verwarren met "lettuce", wat "sla" betekent) tegenkomen, dan krij-
gen we in de vier talen: lattice, rooster, réseau, Gitter. Pretty different, isn't it? 
 
"Unit cell" wordt in het Nederlands bij voorkeur "elementaire cel" (en liever niet "eenheidscel") en 
"crystal system" vertalen we als "kristalstelsel" (en niet als "kristalsysteem"). Tot daar hebben we 
niet zoveel problemen, maar het wordt lastiger met termen zoals "1st and 2nd setting" zoals we die 
bij het monoklien stelsel kennen en die we vertalen als "eerste en tweede plaatsing". "Proper and 
improper symmetry operations" noemen we in het Nederlands "eigenlijke en oneigenlijke symme-
trie-operaties".  
 
Maar Engels is niet altijd de taal van de kristallografie geweest. Wanneer we teruggaan in de ge-
schiedenis van de kristallografie, dan is het interessant om de geografische spreiding van deze we-
tenschap te bekijken. Op zijn vroegst kan men in de 16de eeuw van enig onderzoek op kristallen 
spreken en de enige markante figuren op dat gebied zoals Agricola in Duitsland, Conrad Gesner in 
Zwitserland en Biringuccio en Cardano in Italië, schreven allemaal in het Latijn. In de 17de eeuw 
bleef het Latijn als universele taal van de wetenschap van belang en de bekendste wetenschappers 
die zich toen wel eens met kristallen hebben beziggehouden, waren Erasmus Bartholinus en Niels 
Stensen (beiden uit Denemarken) en Kepler in Duitsland. In de loop van de 18de eeuw verschoven 
de kristallografie en de mineralogie nog meer naar de Scandinavische landen (denk maar aan Lin-
naeus, Wallerius en Bergman). 
 
Aan het einde van die 18de eeuw zaten de belangrijkste mineralogen / kristallografen zoals Romé 
de l'Isle en Haüy echter in Frankrijk en bijgevolg werd het Frans de voornaamste taal van deze we-
tenschap. Dat zette zich in de 19de eeuw nog door maar toen werd ook het Duits erg belangrijk; 
denk maar aan baanbrekende onderzoekers zoals Mohs, Weiss, Mitscherlich, Hessel, Naumann, 
Frankenheim, Söhnke, Groth, Schoenflies, Goldschmidt enz. 
 
Tot die periode was de kristallografie een puur Europese aangelegenheid met Duitsland en Frank-
rijk aan kop. In de loop van de 20ste eeuw begonnen ook Engeland en de Verenigde Staten een be-
langrijke rol te spelen en werd gaandeweg het Engels de taal van de kristallografie. 
 
De hedendaagse referentie voor de kristallografische terminologie is de "International Union of 
Crystallography" afgekort IUCr (http://www.iucr.org/) en hun "International Tables for Crystallo-
graphy" (ondertussen al in 8 volumes) zijn het ultieme naslagwerk voor kristallografen. De IUCr 
heeft ook een online woordenboek van kristallografische termen dat men kan consulteren op 
http://reference.iucr.org/dictionary/. Het is dan ook niet te verwonderen dat kristallografen Engels 
spreken… 
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De column van Cronstedt 
 
 

Edelgas in je 
verzameling? 
 
Toegegeven, je vindt veel 
rommel op het web. Maar af 
en toe wordt een surfsessie 
beloond met een parel, die 
het doorworstelen van al die 

andere informatie toch weer de moeite waard 
maakt. Zo kwam ik enkele weken geleden “via 
via” op een blog van het UCL (University College 
London, Verenigd Koninkrijk) terecht, waar ik een 
zeer interessant artikel vond. Het verhaal was zo 
boeiend, dat ik de grote lijnen voor jullie hieron-
der heb samengevat. 
 
Anno 2002-2003 waren Wendy Kirk en Jayne 
Dunn van het UCL werkzaam in de ondergrondse 
opslagplaats van de afdeling Geologie, toen 
plotseling hun oog viel op een oud, glazen flesje 
dat ergens verloren in een hoekje stond; mooi af-
gesloten met de bijhorende glazen dop. In het 
flesje zat blijkbaar een geologisch specimen, en 
aan de buitenzijde hing een nog ouder uitziend, 
vergeeld etiket. In Chinese inkt en in een sierlijk 
handschrift stond te lezen: "Original clevite from 
which He was first made N. Collie". 
 
Het etiket was van het vroegere Organic Laborato-
ry van het UCL, waardoor al snel duidelijk werd 
dat je "He" niet moest interpreteren als een god-
delijke "Hij", maar wel als het scheikundig sym-
bool voor het edelgas helium. Verder onderzoek 
wees uit dat Norman Collie vroeger de assistent 
was aan het UCL van professor Ramsay. Sir Willi-
am Ramsay (1852-1916) was een wetenschapper 
van wereldformaat; zijn ontdekking van de edel-
gassen helium, neon, argon, krypton en xenon le-
verden hem in 1904 de Nobelprijs voor schei-
kunde op. 
 
De cleviet in het flesje zou dus gediend hebben 
"om het eerste helium mee te maken". Maar wat 
is in feite cleviet? Nader onderzoek wees uit dat 
het om cleveiet ging, een variëteit van uraniniet 
(UO2) die tot 10% zeldzame aarden kan bevatten. 
Het werd voor het eerst gevonden in een veld-
spaatgroeve (Garta, Arendal) in Noorwegen, en 
benoemd door Nordenskiöld in 1878, ter ere van 
de Zweedse chemicus en mineraloog Per Theodo-
re Cleve (1840-1905). 
 
Allemaal goed en wel, maar hoe haalde Ramsay in 

's hemelsnaam helium uit uraniniet? Wel, hij 
kwam op het idee om de cleveiet, die hij beschrijft 
als zwarte nodules en aders in een lichtrode veld-
spaat, op te lossen in verdund zwavelzuur, en de 
gassen die daarbij vrijkomen op te vangen in een 
labo-opstelling die hij daarvoor speciaal bedacht 
had. Na het verwijderen van alle gekende gassen 
(behalve argon), zag Ramsay dat er naast argon 
nog een ander gas aanwezig was, dat zorgde voor 
zeer opmerkelijke, helder gele lijnen in het spec-
trum. Dankzij de bepaling van de golflengte van 
deze lijnen kon hij ze identificeren als helium-lij-
nen. 
 
Helium werd voor het eerst in 1868 geobserveerd 
door de Franse astronoom (Pierre) Jules Janssen, 
als een gele spectraallijn in zonlicht. Eerst dacht 
hij dat het een natrium-lijn was. Later dat jaar 
bracht verder onderzoek de Engelse astronoom 
Norman Lockyer tot de conclusie dat het om een 
nieuw element moest gaan. Hij noemde het heli-
um, omdat hij dacht dat dit element enkel in de 
zon voorkwam (vandaar de naam, verwijzend naar 
helios, Grieks voor zon). Maar het was Sir Ramsay 
die als eerste kon aantonen dat helium ook op 
aarde aanwezig is, door zijn hoger vermelde expe-
rimenten met cleveiet. Waar mineralen al niet 
goed voor zijn ! 
 

Edelgassige groetjes, 
Axel 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. (1) Het mineraal dat door A.E. Fersman in 1922 
als "ramsayiet" beschreven werd, ter ere van 
Ramsay, bleek later lorenzeniet (een Na-Ti-silicaat) 
te zijn. Het mineraal wilhelmramsayiet (een sulfide) 
eert dan weer een Fins geoloog en heeft dus niets te 
maken met Sir Ramsay. 
Meer informatie vind je op: 
http://blogs.ucl.ac.uk/museums/2013/01/11/ 
cleveite-and-helium-not-clevite/ 
 
P.S. (2) Ik ben (bijna) steeds te bereiken via 
axel.cronstedt@mineralogie.be !
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Enkele dagen 
in Tucson, 
anno 2013  
 
 
 

 

 
Herwig Pelckmans 

 
 
Zoals altijd is wat volgt mijn persoonlijke indruk. Het hele show-gebeuren in Tucson is overigens zó 
omvangrijk, dat het voor één persoon gewoon onmogelijk is om alles mee te maken en alles 
gezien te hebben. Vooraf keuzes maken van wat je wil zien en doen is belangrijk, maar anderzijds 
moet je ook tijd maken om contacten te leggen en bestaande vriendschappen te onderhouden. Als 
je regelmatig naar Tucson terugkeert, wordt het sociale aspect van je bezoek minstens even 
belangrijk als "de steentjes". Om het toch enigszins overzichtelijk te houden, zal ik de verschillende 
gebeurtenissen gewoon bespreken in chronologische volgorde... 
 
Na een probleemloze vlucht naar Phoenix (Arizona, USA), rijd ik met m'n huurwagen naar m'n 
vrienden in Marana, een groot dorp ten noorden van Tucson. Het weerzien is hartelijk, en het voelt 
enigszins aan als "weer thuis komen" wanneer ik m'n spullen in hun gastenkamer opberg. Na een 
heerlijk avondmaal wordt er honderduit bijgepraat over de families, over wat er het voorbije jaar 
allemaal gebeurd is, over hun plannen voor de komende weken, en over andere koetjes en kalfjes, 
tot mijn ogen dichtvallen van vermoeidheid... hoog tijd om te gaan slapen! 
 
De volgende ochtend, we schrijven 4 februari 2013, vergezel ik Don op zijn ochtendwandeling door 
de woestijn. Zalig toch, die zachte temperaturen en die warme zonnestralen, terwijl het in België 
grijs, grauw, nat en koud is! Na een heerlijke lunch (dank je, Audrey!) gaat het dan richting mine-
ralen... naar welk motel in Tucson zou ik eerst gaan? Ik besluit om me vandaag toch maar te be-
perken tot de Inn Suites (oftewel het Hotel Tucson City Center, wat al enkele jaren de nieuwe offi-
ciële benaming is, maar geen kat die dat wil uitspreken!). Zou één van m'n favoriete handelaars en 
tevens goede vriend reeds zijn deuren geopend hebben? Ja hoor, en ik heb geluk, het is pas zijn 
tweede dag, en er valt nog heel wat nieuw materiaal te bewonderen. Na het uitwisselen van de 
nodige hartelijke groeten en het gebruikelijke sociale nieuws, verdiep ik me in zijn materiaal en 
wordt de communicatie hoe langer hoe mineralogischer. Fijn toch om met gelijkgezinden over je 
favoriete hobby te kunnen praten!  
 
In deze motelkamer beleef je de mineralogie pur sang: er wordt kennis uitgewisseld en met de no-
dige aandacht en respect naar elkaars mening geluisterd, terwijl diverse opmerkelijke specimens 
de revue passeren. In tegenstelling tot veel andere handelaars, heeft deze man nog héél veel zelf 
gevonden materiaal, en vermits hij me goed kent, weet hij dat ik een zwak heb voor de "niet alle-
daagse" dingen, zoals ongebruikelijke kristalvormen, gekke associaties, bizarre insluitsels, epitaxie-
ën of ander fraais. Wat niet wegneemt dat ik uiteraard ook geniet van de mooie, esthetische speci-
mens! Uren later heb ik eindelijk het grootste deel van zijn aanbod bekeken, en staat er een flinke 
buit op de toonbank. We zijn beiden erg tevreden en terwijl hij rustig verder inpakt, ga ik onder-
tussen enkele ander handelaars verkennen in zijn buurt. 
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Eén van de eerste dingen die me opvallen, zijn de mooie, grote ilvaieten van de Huanggang Mine, 
Inner Mongolia, China, die een Chinese handelaar me probeert aan te smeren. Toegegeven, derge-
lijk mooi uitgekristalliseerde, prismatische enkelkristallen van ilvaiet had ik nog niet eerder gezien, 
maar om daar nu direct 150 tot 250 USD voor neer te tellen, lijkt me toch wat overdreven. Al snel 
blijken al zijn prijzen aan de hoge kant, en verlaat ik zijn kamer op weg naar de volgende, na nog 
even zijn fluorieten aan een kristallografisch onderzoek te hebben onderworpen. Ik moet volgende 
vrijdag immers een lezing geven over fluoriet, en tijdens de voorbereiding van die voordracht ben 
ik verzot geraakt op ingewikkelde fluorietkristallen. Ai, weeral een verzameltopic erbij! Gek toch 
hoe een mens gefascineerd kan geraken door zich in iets te verdiepen. Ik zal het maar niet in m'n 
hoofd halen om me te verdiepen in het andere geslacht!  
 
Na enkele andere kamers bezocht te hebben, en steeds weer hetzelfde Pakistaanse of Amerikaan-
se of Europese aanbod gezien te hebben, besluit ik me dit jaar vooral te focusseren op Chinese 
handelaars en hun mineralen. Ik weet dat zoiets de nodige complicaties met zich meebrengt: som-
mige handelaars spreken nauwelijks Engels, en het weinige dat ze spreken, beperkt zich vaak tot 
het klassieke: "I make good plice fol you!". Maar anderzijds moet ik deze mensen bewonderen 
voor hun moed en vastberadenheid, om te proberen hun mineralen aan de man te brengen in een 
ver, vreemd land, zonder noemenswaardige kennis van de taal en/of de geplogenheden van hun 
omgeving. Voorts is het natuurlijk ook zo dat de meeste noemenswaardige nieuwe vondsten de 
laatste jaren voornamelijk uit China komen. Die trend is ook zichtbaar in Lapis of in de Mineralogi-
cal Record, en zelfs bij de MKA: in september kwam Berthold Ottens, China-kenner bij uitstek, im-
mers bij ons spreken over de fascinerende mineralen van dit land. 
 
Ondertussen krijg ik een knaagje in mijn maagje, en vermits ik die avond enkele lezingen wil bij-
wonen, ga ik nu vertrekken naar mijn favoriete Thai, zodanig dat ik tijdig terug ben. M'n vriend wil 
echter nog niet mee: als hij zijn kamer sluit, bestaat de kans immers dat ie belangrijke klanten (en 
dus ook inkomsten) mist. Dan maar alleen uit eten, met de belofte dat ik hem iets zal langsbren-
gen, zodat hij toch enigszins kan meegenieten. Een uurtje later zie ik een brede smile op z'n 
gezicht verschijnen, wanneer ik hem zijn Thai Green Curry met jasmijnrijst overhandig. Ik weet uit 
ervaring wat het is om als het ware continu aan je kamer verankerd te zijn; en steeds maar fast 
food bestellen gaat al snel behoorlijk vervelen. Terwijl ik nageniet van zijn lichaamstaal en hij en-
thousiast zijn groene curry verorbert, zak ik af naar de Riverpark Inn voor de lezing van onder 
andere Kevin Brown. 
 
De Pueblo Gem & Mineral Show in de Riverpark Inn heeft zich de laatste jaren opgewerkt van "het 
zoveelste motel met handelaars in alles" tot "een motel dat je moet gezien hebben met handelaars 
in alles". Onder impuls van Aisha en Arif Jan (beter gekend onder hun handelaarsnaam "The Rock-
aholics") werd en wordt alles in het werk 
gesteld om mineralenverzamelaars naar “hun” 
motel te lokken. Zo is er in het "International 
Fine Mineral Building (IFMB)" de hele dag gratis 
warme koffie te krijgen (zelfbediening) en 
worden er geregeld 's avonds voordrachten 
gegeven die je gratis kan bijwonen. 
 
 

 
 
 
 
 

Ook op straat in Tucson vind je soms leuke 
verbanden met de mineralogie: 

hier een standbeeld van Father Eusebio Francisco 
Kino (1654-1711), naar wie het mineraal kinoiet 

genoemd werd. Foto  Herwig Pelckmans. 
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Sterker nog: er is zelfs een happy hour in de courtyard van het IFMB, net voor de lezingen, met 
gratis borrelhapjes en wijn of frisdrank, om in de juiste sfeer te komen! Dit jaar is hun programma 
nog boeiender dan vorig jaar, en ondergetekende kan het dan ook niet laten om op deze events 
aanwezig te zijn. Gezien het mijn eerste echte dag in Tucson is, valt er overigens nog heel wat te 
"socializen" met tal van kennissen en vrienden die ik dit jaar nog niet eerder teruggezien heb. 
 
Vermits de eerste voordracht gaat over "Mineral collecting, past, present and future", en gegeven 
wordt door niemand minder dan Kevin Brown, rechterhand van Rob Lavinsky (The Arkenstone), 
zijn er heel wat internationale verzamelaars aanwezig in het publiek. Alfredo Petrov spreekt al snel 
van een Belgische invasie, wanneer hij Mario Pauwels en mezelf ziet staan praten. Die man is altijd 
te vinden voor een welgeplaatst grapje. Even later loopt de tent, waarin de lezing zal gegeven wor-
den, langzaam vol, met onder de toehoorders ook Dave Wilber en zoon, bezielers van oa de DVD-
reeks "What's Hot in Tucson?".  
 
Na wat historiek over hoe het verzamelen vroeger was, gaat Kevin over tot de orde van de dag: 
Hoe zit het heden ten dage met het verzamelen van mineralen, en wat verwacht hij van de toe-
komst? Uiteraard gaat het hier uitsluitend over "het verzamelen van mineralen met de portefeuille" 
en niet over het zelf zoeken en vinden op het terrein. Kevin komt al snel op de proppen met diver-
se ikonen uit de verzamelwereld, waarvan niet alleen de foto's maar vooral ook de prijzen de aan-
wezigen met verstomming slaan. Dergelijke topstukken halen heden ten dage blijkbaar prijzen 
rond de 5 miljoen dollar! Logisch, zo verklaart Kevin, want dit zijn meesterwerken der natuur, 
uniek in hun soort, en bijgevolg te beschouwen als "natural art" (natuurlijke kunstwerken). En zeg 
nu zelf, voor een Picasso of een Rubens betaal je toch ook topbedragen, dus waarom zou je dat 
dan voor een topspecimen ook niet doen? En uiteraard zijn dergelijke natuurlijke kunstwerken dan 
enkel weggelegd voor de Happy Few, maar dat zijn échte kunstwerken heden ten dage toch ook? 
 
Ieder zijn mening, uiteraard, en ergens heeft Kevin misschien wel een beetje gelijk. OK, voor alle 
duidelijkheid, misschien wel een héél klein beetje gelijk. Alles is relatief natuurlijk, en niemand ver-
plicht je om dergelijke topspecimens aan te schaffen. Neen, er wordt vooral gemikt op de Chinese 
markt, die zich nu pas begint te ontplooien. En volgens Kevin zijn er meer (nieuwe) miljardairs in 
China, dan in Europa en de USA samen. Nou ja, voor gewone stervelingen zoals wij kan je van die 
topspecimens ook gewoon genieten zonder dat je je bankrekening plundert en een hypotheek op 
je huis neemt. Het grote nadeel aan deze evolutie, die vooral door enkele top-dealers gepushed 
wordt, is echter dat de prijzen van alle andere specimens mee volgen. Wat je tien jaar geleden 
voor enkele dollar kon kopen, is nu, afhankelijk van waar je het koopt, tientallen tot honderden 
dollar waard. Specimens vinden onder de 10 dollar wordt hoe langer hoe meer een uitdaging, zelfs 
bij de beginnende Chinese handelaars. Want ook al verstaan ze nauwelijks Engels; de prijsetiketjes 
op de labels van de tophandelaars (of op hun websites) kunnen ze uiteraard wél lezen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanley Keith, die een lezing gaf 
over de belangrijke rol van 
kwarts bij de vorming van 
hydrothermale oliebronnen. 
Foto  Herwig Pelckmans. 
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Dan was het de beurt aan Stanley Keith, die kwam spreken over “Caught in the Act”. 
Wetenschappelijk gezien was deze lezing véél interessanter, omdat Stanley op de proppen kwam 
met een geheel nieuwe verklaring voor het ontstaan van hydrothermale aardolie, die in feite veel 
meer steek houdt dan de huidige theorieën. 
Samengevat komt het erop neer dat organisch materiaal (zoals vb anthraxoliet) op een natuurlijke 
manier zou afgebroken en gekraakt worden tot aardolie tijdens het groeiproces van en in (grote) 
kwartskristallen. Het bewijs hiervoor werd gevonden door de insluitsels van de befaamde Herkimer 
Diamonds (zeer heldere kwartskristallen uit de staat New York) in detail te bestuderen. Misschien 
meer info hierover later in je favoriete tijdschrift. 
 
Moe maar mineralogisch voldaan reden we die avond terug "naar huis". De volgende dag besloten 
we al vroeg op pad te gaan, en de dealers van de Riverpark allemaal eens een bezoekje te bren-
gen. Sneller gezegd dan gedaan, want een andere evolutie die de laatste jaren de kop opsteekt in 
Tucson, is dat er hoe langer hoe meer parkeerplaats rond de motels wordt omgevormd tot han-
delsruimte voor dealers die geen plaats meer vonden in het motel zelf. Je zet gewoon even  
een tent(je) recht, maakt alles stevig vast stevig vast, et voilà, weeral iemand aan wie je dagelijks 
standgeld en een eenmalige show fee kan vragen. In die tenten ga je meestal geen topstukken 
vinden, maar af en toe vind je er toch een (beginnend) mineralenhandelaar die al dan niet bereid 
is om je tegen een redelijke prijs verder te helpen met je verslaving!  
 
Buiten het gebouw waar we het hoger reeds over hadden, zit er in de Riverpark Inn behoorlijk wat 
kaf tussen het koren. Als je op zoek bent naar klankschalen in alle maten en geluiden (vergeet je 
schoenen niet uit te doen voor je zijn kamer binnengaat), of als je jezelf een peniskoker uit Nieuw 
Guinea wil aanschaffen (vergeet je broek niet uit te doen alvorens je past ... oeps ... grapje!! ... ter 
plaatse passen is uiteraard niet toegestaan), of als je het nieuwste boek van Melody over de helen-
de krachten van mineralen wil aanschaffen, ben je hier alvast aan het juiste adres. Dit motel is ook 
de plaats waar die fameuze "fossiele bamboe" uit Java, Indonesië verkocht wordt. 
 
Niettegenstaande ik die man elk jaar tracht te overtuigen van zijn ongelijk (het gaat hier immers 
helemaal niet over bamboewortels of -stengels die gefossiliseerd zouden zijn, maar om stalactieten 
van vermoedelijk calciet die in een later stadium overkorst werden door chalcedoon; hier en daar 
zie je duidelijk nog de vorm van rhomboëders), blijft hij zijn waar halsstarrig aanprijzen als "fossil 
bamboo" ... gewoon omdat dat veel exotischer klinkt en uiteraard beter doet verkopen. De prijzen 
zijn per gram, uiteraard: wat wil je, met zoiets exclusiefs! 
 
In tegenstelling tot gisteren is de buit vandaag veel kleiner. Enkele interessante Chinese speci-
mens, waaronder de vrij nieuwe chalcopyrieten op sideriet van de Kaiwu Mine, Guizhou Prov., 
China.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Op beurzen in Tucson is de kans groot 

dat je bekende mensen uit de 
mineralogie tegenkomt. Hier Robert 

(Bob) Whitmore (cfr whitmoreiet) op 
de Main Show in het Tucson 

Convention Center, die poseert voor 
zijn vitrinekast van zelf geslepen 

edelstenen en bijhorende 
mineralenspecimens. 

Foto  Herwig Pelckmans. 
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Voorts enkele kristallen van edelsteenkwaliteit van diopsied en tremoliet, twee begeleidende mine-
ralen van tanzaniet, van de beroemde vindplaats in Merelani, Tanzania. De prehniet die er ook ge-
vonden wordt en waarvan de kristallen eveneens van een hoge kwaliteit zijn, is me echter te duur, 
zeker wanneer blijkt dat ook die specimens per gram verkocht worden! Voorts heb ik ook mogen 
kwijlen over een topspecimen van fluoriet: een prachtige spinel-tweeling ter grootte van een hand, 
op matrix, onbeschadigd, met perfecte vlakken en ribben (in plaats van de gewoonlijk afgeronde 
vormen). De prijs (2500 USD) was naar de normen van Kevin waarschijnlijk een koopje geweest, 
maar voor mij helaas iets (veel) te hoog gegrepen. Ben ik daarom boos de kamer van die hande-
laar (Rockaholics) uitgerend? Nee hoor, ik was hem dankbaar dat hij mij het specimen liet zien en 
vasthouden, en dat we er samen over gepraat en van genoten hebben. Dergelijke dingen beleef je 
immers niet dagelijks en moet je in feite als een voorrecht beschouwen. 
 
De dag nadien heb ik grotendeels gespendeerd in de woestijn, nadat ik in panne was gevallen met 
m'n huurwagen in "the middle of nowhere". Neen, grapje, maar het zou wel kunnen, in Arizona! Ik 
had die dag afgesproken om met vrienden te gaan wandelen in de woestijn om van het landschap 
te genieten. Eventjes weg van alle mineralen, moet kunnen, vind ik. Het weer zat lekker mee, 
waardoor de trui en jeans al snel plaats maakten voor een T-shirt en short. Niet slecht voor begin 
februari! Zou ik dat aan mijn vrouw durven vertellen? Gelukkig is ze dat door de jaren heen al wat 
gewend geraakt. In de late namiddag bezoek ik nog de Executive Inn, maar dat is helaas vergane 
glorie. De enige grote handelaar die je hier terugvindt, is naar het schijnt op geen enkele andere 
beurs meer welkom... 
 
De avond van 06 februari waren er opnieuw voordrachten in de courtyard van het IFMB, deze maal 
onder de vleugels van de mensen van Mindat. Jolyon himself opende de avond en gaf al snel het 
woord aan Tomasz Praszkier, voor zijn uiterst boeiende lezing over “Mibladen, The Most Famous 
Moroccan Locality”. We onthielden vooral dat Mibladen in feite synoniem is van een 10-tal vind-
plaatsen, die in feite elk hun eigen naam en specifieke parageneses hebben. Meer daarover in een 
toekomstig artikel van Tomasz. Daarna was het de beurt aan John Veevaert, met een heel per-
soonlijke versie van “Mineral Fakes, What to Look For and What To Do When You Find One”. 
Opnieuw erg leerrijk, en naast de zeer smakelijke humor van John ook voorzien van erg goede 
raadgevingen en tips. Mark Mauthner eindigde de avond met “A Short Report from the 2nd 
International Mindat.org Conference”, waarbij het woordje “short” volstrekt overbodig was in de 
titel. Eén ding is zeker: de meeste mensen hebben zich reuze geamuseerd op die Mindat 
conferentie! Overigens: de volgende Mindat conferentie heeft als bestemming Madagascar en zal 
pas doorgaan in 2014. Voilà, je kan alvast beginnen sparen!  
 
 
In 2013 was het op 12 februari ook de 200ste verjaardag van James Dwight Dana (1813-1895). Hier de vitri-
nekast op de Main Show, die speciaal daarvoor werd samengesteld door Ellen Alexander, een lid van de 
Tucson Gem & Mineral Society. Foto  Herwig Pelckmans. 
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Donderdag vliegen we er opnieuw met frisse moed in. Als we nu eens gingen kijken in de Quality 
Inn, net ten Zuiden van de splitsing I10-I19? Daar werden de vorige jaren bijna uitsluitend de Rus-
sische en Chinese handelaars gecentraliseerd door beursorganisator Marty Zinn. Groot is m'n ver-
bazing wanneer ik geen énkele dealer meer aantref in dit motel! Blijkbaar zijn ze allemaal ver-
plaatst naar de Inn Suites, om daar vooral de kamers op de 1ste verdieping te bevolken. Ik dacht 
al dat ik bepaalde handelaars van deze plek in de Inn Suites had gezien, maar had er niet echt op 
gelet. Zonde van de tijd en de benzine; dan maar snel terug naar de motels langs de I-10-snelweg. 
De Ramada biedt vooral onderdak aan fossielenhandelaars, maar herbergt toch ook enkele kamers 
met voornamelijk mineralen. Helaas is de buit zeer beperkt: slechts enkele fluorieten van de Au-
glaize Quarry in Ohio met hun typische aanloopkleuren (als gevolg van een uiterst dun laagje orga-
nisch materiaal dat op de fluoriet zit; qua kleuren te vergelijken met die van een olievlek op 
water). Voorts vergaap ik mij vooral aan de onvoorstelbaar mooie fossielen die hier menige kamer 
vullen. 
 
De Days Inn is net als de Riverpark Inn omgevormd tot een soort souks: nagenoeg elke 
beschikbare vrije ruimte wordt op de één of andere manier voorzien van tafels en tenten met han-
delswaar. Het is een drukte van jewelste om me heen, en herhaaldelijk is het wachten alvorens je 
je door een bepaalde gang kan wurmen om je zoektocht verder te zetten. Veel Marokkaanse ten-
ten hier, met quasi hetzelfde materiaal als wat we van hen in België gewoon zijn. Uiteraard zie je 
ook hier nauwelijks prijzen of etiketten met naam en vindplaats, da's helaas nu eenmaal hun (voor 
mij erg frustrerende) gewoonte. En de meeste Zuid-Amerikanen of Chinezen doen het al niet veel 
beter. Om hier iets degelijks te vinden aan een redelijke prijs, moet je niet alleen goed kijken of 
het materiaal wel echt en onbeschadigd is, maar moet je ook nog weten wat je wil en tegen welke 
prijs. Je ogen en oren de kost geven en niet overhaast kopen is de boodschap. 
 
Van de Days Inn is het slechts enkele stappen naar de Rapa River Show en de Riverpark Inn die 
we vroeger reeds bezochten. Rond de middag besluit ik even contact met het thuisfront op te ne-
men via wifi, die je hier gelukkig bijna overal gratis kan gebruiken. Soms heb je daarvoor wel een 
paswoord nodig, maar dat wordt aan de receptie van het motel met de glimlach gegeven, ook als 
je geen gast bent. Ja, over klantvriendelijkheid kunnen de Europeanen nog heel wat leren van de 
Amerikanen. Hier ook geen toilet-toestanden van 50 eurocent per druppel! Integendeel, her en der 
staan sanitaire trucks, die zelfs verwarmd zijn en nog netjes onderhouden worden ook. Het gebruik 
daarvan is conform aan de Amerikaanse normen… volledig gratis dus! 
 
Op het einde van vrijdag kom ik in de problemen. Wie de beurzen van Tucson kent, weet dat cash 
hier het beste en vaak het enige betaalmiddel is bij de meeste standhouders. Om te vermijden dat 
ik steeds al m'n cash op zak heb, had ik mijn geld gerantsoeneerd, en dus slechts een deel ervan 
met me meegenomen. Uiteraard sta ik nu bij een Chinese dame, en tijdens de afrekening (oei, dat 
klinkt erger dan het was) blijkt dat ik niet genoeg meer heb om haar te betalen. Ondanks haar be-
perkte kennis van het Engels en mijn uiterst gebrekkig Mandarijns (ik ben beter in Sinaasappels) 
tracht ik haar toch uit te 
leggen dat ik de dag erna 
zal terugkomen met de no-
dige cash. Veiligheidshalve 
(en uiteraard ook om het 
vertrouwen te vergroten) 
laat ik m'n visitekaartje bij 
haar achter en neem dan 
afscheid, in de hoop dat ze 
mijn uitverkoren steentjes 
goed zal inpakken en opzij 
houden tot ik terug kom... 

  

 het werk (bis) 
oto  Rik Dillen 
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Mineraal van de maand 
szaibélyiet 
 
 
Rik Dillen 
 
Deze maand zijn we nog eens in de boratenfamilie beland, met als belangrijkste leden : 
 
suaniet Mg2B2O5 

clinokurchatoviet Ca(Mg,Fe2+,Mn)B2O5

kurchatoviet Ca(Mg,Fe2+,Mn)B2O5 
szaibélyiet MgBO2(OH) 
sussexiet Mn2+BO2(OH) 

 
Tussen sussexiet en szaibélyiet (let op het accent in de mineraalnaam !) bestaat een zogenaamde 
mengreeks, wat inhoudt dat Mg2+ en Mn2+-ionen elkaar kunnen vervangen. Voor de nomenclatuur 
is het eenvoudig : als Mg/Mn > 0.5 spreken we van szaibélyiet, anders van sussexiet. 
 
Het zal je misschien niet zo bekend zijn dat boraten net zoals silicaten kunnen "condenseren" tot 
complexe netwerken : 
 
 Het eenvoudigste boraation is het BO3

3+-ion, dat afgeleid is van boorzuur, H3BO3 (dat ook in de 
natuur voorkomt: sassoliet). Een paar voorbeelden van dergelijke boraten zijn jeremejeviet, 
ludwigiet, vonseniet, fluoboriet e.a.. Het monoboraat-ion ziet er heel eenvoudig uit : je kunt het 
je voorstellen als een vlakke gelijkzijdige driehoek met een zuurstofatoom op elk hoekpunt en 
een B-atoom in het midden. 

 Diboraten zijn opgebouwd uit (B2O5)4--ionen. Om geometrische redenen (daarvoor zouden we 
de orbitaaltheorie uit de doeken moeten doen, maar dat slaan we hier lekker over) is zo'n ion 
niet meer vlak. Voorbeelden heb je hierboven al gezien in het tabelletje. 

 Triboraten bevatten B3O7
5--ionen, en zijn ook goed vertegenwoordigd in het mineralenrijk (bvb. 

inderiet, kurnakoviet, meyerhofferiet, colemaniet, howliet...). 
 Belangrijk, zowel in de natuur als industrieel, zijn de tetraboraten met B4O9

6--ionen. Borax is 
ongetwijfeld de meest bekende vertegenwoordiger, naast o.a. tincalconiet en kerniet. 

 
Net zoals bij silicaten spreekt men van nesoboraten, phylloboraten, tektoboraten en inoboraten, 
naargelang van de manier waarop netwerken van (poly-)boraationen opgebouwd zijn. Wie alles wil 
doorgronden over de structuur van szaibélyiet verwijzen we naar de literatuur (o.a. Grice, 2008). 
 
Szaibélyiet is monoklien, puntgroep 2/m. Roostergegevens : ruimtegroep P21/a, a = 12.577 Å, b = 
10.393 Å, c = 3.139 Å, β = 95.88° en Z = 8.Het komt voor als vezelachtige tot latvormige 
kristallen, soms in radiaalstralige aggregaten. Soms ziet het er echt viltachtig uit. De kleur is 
meestal zuiver wit, soms door verontreiniging eerder "gebroken wit" tot beige. De streepkleur is 
uiteraard zuiver wit. Dunne kristalletjes zijn enigszins doorschijnend. 
Szaibélyiet is optisch twee-assig negatief. 
 
Het komt voor in boorhoudende gemetasomatiseerde dolomitische kalksteen en skarnformaties, en 
soms (zoals de specimens die we deze maand aanbieden) in mariene evaporieten. 
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Metosomatisme is een specifieke vorm van metamorfose, waarbij het niet gaat om een gesloten sys-
teem waarbij de globale samenstelling identiek blijft voor en na het proces, maar waarbij externe stoffen 
aan het systeem toegevoegd worden, bvb. hydrothermaal. 
 
Skarn is dan weer een gesteentengroep die hoofdzakelijk bestaat uit calcium-silicaten. Zij komen bijna 
altijd voor in de contactzone tussen granitische magma-intrusies en sedimentaire carbonaatgesteenten. 
 
Mariene evaporieten ontstaan door verdamping van reservoirs met zeewater, die afgesloten zijn ge-
raakt van de zee. Voorwaarde voor het ontstaan van evaporieten is dat de hoeveelheid water die terug 
in de afzetting vloeit kleiner is dan de verdampingssnelheid. Ze komen dus voornamelijk voor in zoge-
naamde "aride gebieden", gebieden met een woestijnklimaat. 

 
Szaibélyiet werd voor het eerst beschreven in 1861 door Karl Ferdinand Peters, aan de hand van 
specimens uit de verzameling van een mijnopzichter : Stephen Szajbélyi. De stukken kwamen uit 
het "Werksthal", een ertsvoorkomen in Rézbánya, Hongarije (Posepny, 1868). Hongarije zegt u ? 
Vroeger misschien, maar tegenwoordig heet de vindplaats Băiţa, Nucet, Bihor in Roemenië. 
Het is een oud mijnbouwgebied waar vooral goud, zilver, koper en ook wel uranium wordt/werd 
gewonnen. Rézbánya betekent overigens letterlijk "kopermijn". Dit is ook de typevindplaats voor 
een aantal andere mineralen, namelijk hemimorfiet, cuproneyiet, makovickyiet en padĕraiet. Niet 
zomaar de eerste-de-beste vindplaats dus! Alles bij elkaar komen in dit gebied meer dan 100 
species voor. 
 
Veel van de specimens in verzamelingen zijn afkomstig van de heuvels langsheen de kust bij Stin-
son Beach, Marin County, California, USA, minder dan 20 km ten noorden van de Golden 
Gate Bridge (San Francisco). Naast szaibélyiet wordt in dit gebiedje ook axiniet-(Fe) gevonden, 
calciet, chalcopyriet, galeniet, prehniet en pyriet. De specimens die deze maand aangeboden  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Situering van Marin Co. in California. Stinson Beach 
wordt aangeduid door de pijl. 
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worden zijn rijkelijk voorzien van spierwitte szaibélyiet, hier en daar min of meer radiaalstralig, mat 
tot een zachte zijdeglans. 
 
Heel mooie radiaalstralige aggregaatjes tot enkele mm diameter worden gevonden in de Brosso 
Mine, Cálea, Léssolo, in het Canavese district, Torino, Piemonte, Italië. Ook aggregaten 
van echt zijdeachtige vezeltjes komen er voor. 
 
Szaibélyiet is in zijn levensloop voorzien geweest van heel wat alternatieve namen, zoals bvb. as-
chariet, α-aschariet, β-aschariet, camselliet, magnesiosussexiet, boromagnesiet, sjajbéliet, hydro-
aschariet... Een secundair haarvormig mineraal dat in Philipsburg, Montana, voorkwam in het 
gezelschap van ludwigiet, werd pas veel later als identiek met szaibélyiet ontmaskerd, en het 
Californische materiaal werd oorspronkelijk camselliet, en later aschariet genoemd. in de 6de editie 
van "Strunz' Mineralogische Tabellen" (1977) - die overigens toentertijd met tientallen tegelijk be-
steld werd voor leden van de MKA - wordt onder szaibélyiet nog verwezen naar aschariet. 
 
Typemateriaal van szaibélyiet wordt bewaard in het Natural History Museum van Budapest, 
Hongarije, onder ref. HT E-555. 
 
Dankwoord 
 
We zijn dank verschuldigd aan László Tóth en Bela Feher voor de foto van szaibélyiet. 
We owe sincere thanks to László Tóth and Bela Feher for the szaibélyite photo. 
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Szaibélyiet van de type-vindplaats, het 
Băiţa mijndistrict (= Rézbánya), 

Nucet, Bihor Co., Roemenië. 
Foto © László Tóth. 

Verzameling Herman Ottó Museum, 
Miskolc, Hongarije. 
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Kuboctaëder of 
kubododecaëder?  
 
 
Herwig Pelckmans 
 
 
Toen ik eind 2012 een lezing aan het voorbereiden was over de kristalvormen van fluoriet, vond ik 
op Mindat massa’s foto’s van zogenaamde kuboctaëders, die bij nader toezien helemaal geen 
kuboctaëders waren. Wat die kristalvormen dan wél waren, en hoe je ze kan herkennen, lees je in 
wat volgt. Maar laten we rustig beginnen bij het begin, en ik verzeker je dat je na het lezen van dit 
artikel het onderscheid zelf ook zal kunnen maken! 
 
Basisvormen van fluoriet 
 
Fluoriet behoort tot het kubische kristalstelsel (in het Engels soms ook wel het isometric crystal 
system genoemd). Iedereen (her)kent wel een kubus. In de kristallografie wordt deze vorm ook 
wel de hexaëder genoemd, omdat hij zes vlakken heeft (van het Griekse hexa en hedron). Als je 
aandachtig naar diverse fluorietspecimens kijkt, zal je zien dat de kubus de meest voorkomende 
kristalvorm is voor dit mineraal. 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. De kubus of hexaëder (zes vlakken) is de meest algemene 
kristalvorm van fluoriet. 
 

De rhombendodecaëder of kortweg dodecaëder is de tweede meest courante kristalvorm van fluo-
riet. Dodeca is Grieks voor twaalf; een dodecaëder van fluoriet heeft dus twaalf vlakken die alle-
maal ruitvormig zijn en 4 gelijke ribben hebben. In tegenstelling tot de kubus en de octaëder, zijn 
kristallen van fluoriet die ENKEL de dodecaëder tonen (en dus geen combinaties zijn van een dode-
caëder en een andere kristalvorm), relatief zeldzaam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. De dodecaëder (twaalf vlakken) is de tweede meest courante 
kristalvorm van fluoriet. 
 

De octaëder tenslotte doet ons qua vorm aan de piramides uit Egypte denken, waarbij men twee 
piramides met hun basis aan elkaar heeft gekleefd. Uiteraard zijn alle zijden van deze dubbele pira-
mide exact even lang; het gaat immers om het iso-metric (Grieks voor "gelijke afmetingen") sys-
tem ! De octaëder, met zijn acht vlakken (denk aan de octopus), is de derde in de top 50 van de 
mogelijke kristalvormen van fluoriet. 
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Figuur 3. De octaëder (acht vlakken) is de derde meest voorkomende 
kristalvorm van fluoriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat we niet dieper ingaan op de andere kristalvormen, zou het artikel hier eindigen, ware het 
niet dat fluorietkristallen vaak een mix zijn van meerdere kristalvormen. Als we ons beperken tot 
combinaties van 2 van de 3 reeds beschreven vormen, waaronder de kubus, kom je tot 2 mogelijke 
combinaties: een kubus met een octaëder, en een kubus met een dodecaëder. 
 
Kubus + octaëder = kuboctaëder 
 
Een kubus heeft 6 vlakken en 8 hoekpunten. Een octaëder heeft 8 vlakken en … 6 hoekpunten! Als 
je kijkt naar de oriëntatie van beide kristalvormen (volgens de 3 kristallografische assen), valt het 
onmiddellijk op dat de hoekpunten zullen verdwijnen als we beide vormen gaan combineren tot 
een kuboctaëder. Indien de kubusvlakken veel groter zijn, zien we een kubus met 8 kleine, drie-
hoekige octaëdervlakjes en 6 grote kubusvlakken. In het andere geval krijgen we een octaëder met 
8 grote octaëdervlakken en 6 kleine, vierkante kubusvlakjes. In beide gevallen is de combinatie 
nog gemakkelijk te herkennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4a (links). Veel kubus en weinig octaëder resulteren in een kuboctaëder met 8 kleine, driehoekige 
octaëdervlakjes en 6 grote kubusvlakken. 
Figuur 4b (rechts). Veel octaëder en weinig kubus resulteren in een kuboctaëder met 8 grote octaëdervlakken 
en 6 kleine, vierkante kubusvlakjes. 
  
Kubus + dodecaëder = kubododecaëder 
 
Laat ons nu eens een kubus combineren met een dodecaëder, die 12 vlakken heeft en 6 hoekpun-
ten. Als je goed kijkt naar de oriëntatie van beide kristalvormen (volgens de 3 kristallografische as-
sen), zie je dat er iets anders gaat gebeuren met de kubus, dan wat hierboven beschreven werd. 
Inderdaad: een kubus heeft 12 ribben, en het zijn die ribben die allemaal zullen "weggesneden 
worden" bij een combinatie van een kubus met een dodecaëder. Indien de kubusvlakken overheer-
sen, zien we dus een kubus met 12 langgerekte dodecaëdervlakjes, parallel aan de 6 grote, vier-
kante kubusvlakken. In het andere geval zal de kubus de 6 hoekpunten van de dodecaëder aftop-
pen, en krijg je 12 grote dodecaëdervlakken en 6 kleine, vierkante kubusvlakjes. 
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Figuur 5a (links). Grote kubusvlakken en kleine dodecaëdervlakken leveren een kubododecaëder op met 12 
langgerekte dodecaëdervlakjes, parallel aan de 6 grote, vierkante kubusvlakken. 
Figuur 5b (rechts). Grote dodecaëdervlakken en kleine kubusvlakken leveren een kubododecaëder op met 12 
grote dodecaëdervlakken en 6 kleine, vierkante kubusvlakjes. 
 
 
Kuboctaëder of kubododecaëder? 
 
Ook al heeft een kuboctaëder slechts 6 + 8 = 14 vlakjes en een kubododecaëder 6 + 12 = 18 
vlakjes, toch lijken ze enigszins op elkaar als alle vlakjes ongeveer even groot zijn (zie figuur 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6. Kuboctaëder en kubododecaëder lijken enigszins op elkaar als alle vlakken ongeveer even groot zijn. 
Wie van beide staat rechts? 
 
In theorie zou je uiteraard het aantal vlakjes kunnen tellen om ze uit elkaar te halen, maar in de 
praktijk is dat meestal onbegonnen werk: de meeste kristallen zijn immers slechts gedeeltelijk 
zichtbaar. Een betere manier is om twee kubusvlakken te zoeken, en te tellen door hoeveel ribben 
deze twee vierkante vlakjes verbonden worden. Zit er maar één rechte ribbe tussen, dan heb je te 
maken met een kuboctaëder (zie figuur 7.a). Moet je "met een knik" over twee ribben om van het 
ene kubusvlak naar het andere te gaan, dan is het een kubododecaëder (zie figuur 7.b). Het ver-
schil tussen de ribbe en de “geknikte ribbe” is overigens ook heel goed te zien op de figuren 4.b en 
5.b. 
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Figuur 7a (links). Slechts één rechte rib tussen 2 kubusvlakken  kuboctaëder. 
Figuur 7b (rechts). Twee ribben "met een knik" tussen 2 kubusvlakken  kubododecaëder. 
 
 
Gezien de kubus en de dodecaëder de meest courante kristalvormen van fluoriet zijn, is het logisch 
dat hun combinatie ook de meest voorkomende is. Het feit dat deze combinatie meestal foutief ge-
ïdentificeerd wordt als een kuboctaëder, is de reden dat je in de beschrijvingen van fluorietkristal-
len op Mindat vaker cuboctahedron dan cubododecahedron zal lezen. In werkelijkheid zijn er veel 
meer foto’s van kubododecaëders van fluoriet dan de beschrijvingen ons doen vermoeden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alle figuren in dit artikel werden gemaakt door de auteur met Krystalshaper. Wie 
meer wil te weten komen over kristallografie, het herkennen van kristalvormen 
en/of het zelf maken van kristaltekeningen met Krystalshaper, kan best nu al 
contact opnemen met de auteur of met Paul Tambuyser (paul@mineralogy.eu). Paul 
zal in de loop van 2014 een cursus kristallografie geven aan alle geïnteresseerde 
MKA-leden. 

Diepgroene kuboctaëder van fluoriet 
afkomstig van het Erongo-gebergte, 
Namibië. Het kristal is 19 mm groot. 
Foto  Carles Millan. 


